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Slovenija je naša država
Lepa kot sonce

Zelena kot najlepša roža
In modra kot skrinjica želja.

Nočemo jo onesnaževati
Zato vsako leto priredimo

Veliko akcij: očistimo Slovenijo.

Pobiramo smeti
Ki jih odvržejo ljudje,

Ki ne vejo, da škodujejo naravi
In se ne zavedajo, kaj počnejo

Živalim v gozdu in naravi.

Jaka Strniša, 9 let
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Letošnja čistilna akcija v našem kraju je 
nekaj posebnega v vseh pogledih, ne samo 
po vse svetovnem obsegu, številu in sta-
rostni paleti prostovoljcev, dobri volji in 
pozitivnemu pristopu, naklonjenem vre-
menu, ampak po še bolj prisotnem duhu: 
želimo in zahtevamo imeti čisto naravo, 
zato smo tukaj, hvala za akcijo.

Ideja o izvedbi akcije je odlična, saj so bili 
vanjo vključeni vrtci, osnovne in srednje 
šole s projektom »Ekoglavce«, in to v teo-
riji in praksi. Dragomeljska osnovna šola 
je bila na akcijo povabljena že v petek 23. 
marca, in se je akcije udeležila v polnem 
številu: 240 učencev in 22 učiteljev. Nada-
ljevanje za vse prostovoljce je sledilo v so-
boto, 24. marca, udeležba 170 krajanov je 
bila več kot, odlična. Nekateri, predvsem 
šolarji, so bili na akciji kar oba dneva in 
drugi dan pripeljali še starše. Starostni 
razpon je bil od enega do osemdesetega 
leta, še posebno dober odziv na akcijo je 
bil s strani novega naselja Dragomelj. Zju-
traj, takoj ob začetku akcije, nas je obiskal 
tudi župan, g. Toni Dragar in izrekel pozi-
tivne ocene videnega.

Predsednik KS Jože Rožman, nekateri 
krajani, učitelji šole in koordinatorji same 
akcije so z deli pričeli že tedne prej, in si-
cer z ureditvijo nabrežine ob reki Pšati pod 
osnovno šolo, sanirano je divje odlagališče 
v bližini kraja Šentpavel z navozom nove 
zemlje in zatravitvijo, izdelani so plani 
čiščenja, zagotovljena so potrebna oseb-
na zaščitna sredstva ter vrečke, lokacija 
zbirališč, zabojnikov za kosovne odpadke, 
dogovorjeni so odvozi s traktorji in kombi-
ji. Z gasilci je dogovorjeno varovanje zara-

di močne požarne ogroženosti ter deli na 
sami akciji. Na kraju je po končani akciji 
poskrbljeno tudi za malico in osvežitev.

Vsakdo, ki je prostovoljno sodeloval v tej 
akciji ali kakorkoli okoljsko pozitivno vpli-
val, je zmagovalec, če uporabim že znano 
iztočnico: »Vsakdo lahko naredi nekaj za 
boljši svet in če zraven povabi še vse, ki 
jih pozna, je učinek toliko boljši.« Poskusil 
bom prikazati vidnejše akterje tega pro-
jekta, seveda je nemogoče da zajamem vse 
in se opravičim že v naprej, vendar vseeno 
poskusim:
Franc Podboršek: celostna ureditev na-
brežine reke Pšate pod šolo Dragomelj.
Gabrijela Visenjak, Martina Banko ter 
učitelji osnovne šole Dragomelj: za pri-
pravo in varno izvedbo akcije na svojem 
področju ter pripravo zapisa akcije v OŠ 
Dragomelj.
Marjan Kokalj ter sinova Matjaž in Marko, 
Klemen in Peter Grčar ter Blaž Savarin; za 
sodelovanje pri sanaciji divjega odlagali-
šča Šentpavel ter vse nalaganje in odvoze 
s traktorjem ter kombijem,
David in Vita Bradač: za najštevilčnejšo 
skupino in učinkovito vodenje čiščenja 
področja novi Dragomelj.
Družina Alenka Kavka in Marjan Trilar za 
družinsko udeležbo, pripravo zapisa akci-
je in vodenje skupine Šentpavel. 
Mirko Nemec: za prevoze z gasilskim vozi-
lom na mesto čiščenja in koordinacijo čla-
nov PGD Pšata – Dragomelj.
Zala Erklavec: za dvojno delo, v šoli in 
sobotno vodenje skupine: Sonja in Mate-
ja Lukan, Matevž Müller, Petra Hočevar, 
Franc Skubi in Alojz Velkavrh, ki je čistila 
izjemno onesnaženo področje ob avtocesti,

Zapis o čistilni akciji »Očistimo Slovenijo 2012«
v Krajevni Skupnosti Dragomelj – Pšata in vasi Bišče, Mala Loka ter Šentpavel
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Tina Kunaver, Luka Kovač in Jernej Grad: 
za vodenje skupine in čiščenje zelo obšir-
nega področja od meje s KS Simon Jenko 
do OŠ Dragomelj.
Družina Krajnc in družina Mali: za prihod 
na akcijo iz sosednje KS ter največ pobra-
nih smeti na posameznika.
Zdravka Kopač in Katja Farkaš: za sodelo-
vanje pri pripravi akcije, vodenju skupine 
z udeleženo najmlajšo članico akcije ter 
vzgajanju okoljskega duha pri naši mladi-
ni.
Družina: Peter, Nik, Neja, Bojan in Anka 
Hovnik: za najmočneje zastopano družino, 
kjer sta starša prišla iz Ljubljane za čišče-
nje na področju Pšate.
Miha in Rok Banko ter Janko Jerman: za 
čiščenje širokega področja ob cesti iz sme-
ri Domžal proti Dragomlju.

Metod Sonc, Janez Mivšek, Janez Slapar 
in Matjaž Jemc: za vse prevoze, delo z 
gradbenim strojem in nalaganje na podro-
čju vasi Pšata.
Drago Hafner: za koordinacijo, vodenje či-
ščenja ter pripravo zapisa akcije na podro-
čju vasi Pšata.
Janez Gostinčar in sin, Sabina in Špela 
Krušič, Mojca in Jože Rihtar, Roman Ma-
rolt, Jože Rožman ter Luka Mivšek: za pri-
pravo malice po končani akciji, osvežitev, 
organizacijo, ureditev in izvedbo postrežbe 
malice, vodenje akcije ločevanja in odvoza 
zbranih odpadkov.
Marko Frece: za koordiniranje in vodenje 
akcije ter pripravo zapisa za področje Bi-
šče in Mala Loka.
Janez Kokalj: za koordiniranje in vodenje 
skupine v vasi Mala Loka.

Ura je 8, dan je prekrasen, kot naročen za čistilno akcijo. Še kavica in krofi »Pri Muritu«, 
zadnji dogovori, predsednik, poveljnik, koordinatorji: gremo v akcijo

v Krajevni Skupnosti Dragomelj – Pšata in vasi Bišče, Mala Loka ter Šentpavel
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Edo Anžič: za nalaganje in vse odvoze na 
področju Bišče in Mala Loka.
Simon Starin, Roman Kos in Dejan Lu-
nar: za vodenje skupin in pobiranja smeti 
na širokem področju južno in vzhodno od 
vasi Bišče.
  
Zaključek akcije je bil prav tako uspešen 
kot sam potek. Domač golaž, katerega so 
pripravili v piceriji »Pri Slovenc« je teknil, 
da je kaj, poskrbljeno je bilo tudi za osve-
žitev, pri vseh prisotnih pa je tekla zanimi-
va debata, vsi smo bili enotnega mnenja: 
starih odpadkov praktično ni več, vendar 
se sprašujemo, kako to, da smo kljub 
vsemu zopet nabrali dobrih 20 kubičnih 
metrov smeti. Pojavljajo se nove lokacije 
odlaganja odpadkov, kar daje misliti, da 
se odlaga prav zaradi napovedane čistilne 
akcije, češ, saj bodo že pospravili. Še so 
onesnažena področja, predvsem ob nabre-

Polepšali smo cvetlična korita in pospravili okolico, najmlajši udeleženi član čistilne akcije 
ima komaj eno leto – naložba v vzgajanje »eko duha«

žini reke Pšate, tudi to bomo rešili. Še bolj 
bomo pozorni do ravnanja z okoljem.

Slike in posamezne zapise koordinator-
jev akcije po vaseh in osnovne šole (ter še 
kaj), si lahko ogledate na spletni strani 
naše krajevne skupnosti: 
h t t p : / / w w w . d o m z a l e . s i / i n d e x .
php?S=11&Folder=4
oziroma: občina Domžale/krajevne sku-
pnosti/KS Dragomelj – Pšata.

Koordinator akcije za področje Dragomelj
Marjan Kopač
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Postajališče bo osveženo in očiščeno

Človek ne razume, kako more iz tako lepih avtov prileteti toliko grdih smeti, predvsem 
cigaretnih ogorkov
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Na OŠ Dragomelj smo se odločili, da pod-
premo akcijo: »Očistimo Slovenijo 2012« 
ter se priključili ostalim šolam in vrt-
cem, ki so čistili v petek, 23. 3. 2012. 
Pri projektu je sodelovalo 240 učencev in 
22 učiteljev. Za čim kvalitetnejšo izvedbo 
akcije, smo se v mesecu februarju pove-
zali z Občino Domžale in KS Dragomelj 
– Pšata. V mesecu marcu so se priprave 
na akcijo nadaljevale. Večkrat smo se se-
stali z g. Marjanom Kopačem, koordina-
torjem akcije za področje Dragomelj, ki je 
pripravil zemljevide poti, ki naj bi jih oči-
stili. Poti so bile prilagojene starostnim 

Človek bi mislil, da je bil v Dragomlju cunami

Čistilna akcija na OŠ Dragomelj

skupinam učencev. Prejeli smo rokavi-
ce in vrečke, te so bile zaradi ločevanja 
smeti različnih barv.

Najmlajši učenci so čistili šolsko igrišče 
in okolico šole. Starejši učenci pa so se 
v spremstvu učiteljev podali na bolj od-
daljene dele domače pokrajine. Akcija je 
potekala od 8. ure pa vse do 13:30. Da 
nam ni bilo prevroče, so za našo žejo po-
skrbele vode Hipp.

Akcija je bila uspešna. Pobrali smo 25 
vreč odpadkov ter polno traktorsko pri-
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številu s starši znova udeleženi na vse-
slovenski akciji.

Gabrijela Visenjak
Martina Banko

Tako šolarji, gremo preizkusiti delovanje projekta »Ekoglavce« v praksi

kolico trnja in neprehodne podrasti, za-
beležili pa smo tudi mesta z nevarnejšimi 
odpadki ter podatke posredovali koordi-
natorju na sobotni vseslovenski akciji. 
Učenci so bili zadovoljni in to se je videlo, 
saj so bili tudi naslednji dan v velikem 

Svet KS Dragomelj-Pšata se zahvaljuje podjetju Svetina & Lazar, ki nam je omogočilo izdajo 
glasila Dober dan, krajan.
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Imamo vrečko, rokavice, voljo halooo, gremo

Nobena smet ne uide naši ekipi
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Jaz pa pojdem in zasejem, dobro voljo pri ljudeh, v eni roki nosim 
sonce v drugi roki zlati smeh.

Pozor, to ni reklama ampak packarija



10

Če nas je veliko, zmoremo vse in kako fino gre. Tudi okolica je obraz šole

Kako čudno, cev za optična vlakna, optičnega omrežja pa nikjer. Naj ta lok pred-
stavlja miselno povezavo med nami?
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Samo še 15 kilometrov pa je taktična čistilno - orientacijska vaja končana

Nismo slabe volje, čeprav pobiramo smeti in se za povrh še urežemo z ostrim 
predmetom
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Spisi učencev osnovne šole Dragomelj na 
temo akcije, ki je potekala 23. in 24. mar-
ca 2012 z naslovom: »Očistimo Slovenijo 
2012«

23. marca je na naši šoli potekala čistilna 
akcija. Ob enajstih je naš razred, ki je bil 
zaradi odsotnosti od pouka ves nasmejan, 
prihrumel iz učilnice.
Opremili smo se z rokavicami, vrečkami in 
plastenkami vode. Počasi smo se odpravi-
li po naši poti, ki je potekala ob avtocesti. 
Kmalu smo opazili prve smeti, katerih ko-
ličina se je počasi večala. Naleteli smo na 
plastične vrečke, papirčke, steklenice in 
ostalo embalažo. Večje kose, ki jih nismo 
mogli spraviti v vreče, so nosili fantje. Bili 
smo zelo prizadevni, kar je vključevalo tudi 
plazenje med trnjem in skakanje čez reko.
Naše vreče so bile na koncu polne, mi pa 
utrujeni a zadovoljni z opravljenim delom.
Nedvomno je čistilna akcija pripomogla k 
ozaveščanju učencev na šoli in vsi močno 
upamo, da v prihodnje čistilne akcije sploh 
ne bodo več potrebne.
Zala Erklavec  9. b

23. 3. 2012 smo s šolo odšli pobirat smeti 
v okolico avtoceste od naše šole do nadvo-
za. Okoli avtoceste je bilo veliko smeti, saj 
ljudje brezbrižno mečejo smeti skozi okna 
avtomobilov. Veliko smeti je bilo tudi ob 
potoku Pšati, saj jih voda nanese. Mislim, 
da je bilo letos manj smeti kot lani in upam 
da bo tako ostalo.
Jon Kralj 9. b

V petek, 23. 3. smo se učenci odpravili či-
stit okolico šole. Nabrali smo tri vreče sme-
ti, a je bila okolica šole vseeno bolj čista 

kot lansko leto. Našli smo tudi pet metrsko 
cev in veliko steklenic. Največ smeti je bilo 
v strugi in ob strugi Pšate in ob avtocesti. 
Ob njivi pa smo našli veliko polivinila. Vi-
deli smo tudi zaščiteno rastlino močvirski 
tulipan.
Zelo smo ponosni, da je okolica šole sedaj 
tako čista.
6. a

Iz pred šole smo odšli na začetku četr-
te ure. Nato smo šli čez most in zagledali 
prve smeti. Pridno smo jih pobirali. Šli smo 
zahodno in prišli do mosta pod avtocesto. 
Tam je bilo največ smeti: metki pištole, 
oblačila,… Prišli smo do gozdička in tam 
so fantje izkopali celo gumo od avtomobila. 
Pomagali sta tudi dve punci. Pobrali smo 
smeti tako, da smo imeli polne vreče in se 
odpravili nazaj v šolo.
Anže Grčar 5. b

23. 3. 2012 smo imeli čistilno akcijo. Čistili 
smo ob igrišču. Uporabljali smo vrtne škar-
je, grablje in rokavice. Najprej smo pobirali 
smeti. Veseli smo bili da je bilo smeti zelo, 
zelo malo. Potem smo pulili, rezali, vlekli 
in grabili plevel, posušeno travo in trnje. 
To smo s samokolnico odpeljali na traktor. 
Ko smo to naredili smo dobili vodo Hipp. 
Potem smo še pobirali smeti, ki so bile pod 
suho travo. Odšli smo v razred, kjer nas je 
učiteljica pohvalila. Bili smo zelo ponosni 
nase, kajti delo smo res opravili dobro.
Ana Čelesnik 4. a

Slovenija je naša država
Lepa kot sonce
Zelena kot najlepša roža
In modra kot skrinjica želja.

»Očistimo Slovenijo 2012«
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Nočemo jo onesnaževati
Zato vsako leto priredimo
Veliko akcij: očistimo Slovenijo.

Pobiramo smeti
Ki jih odvržejo ljudje,
Ki ne vejo, da škodujejo naravi
In se ne zavedajo, kaj počnejo
Živalim v gozdu in naravi.
Jaka Strniša, 9 let

Danes smo poskrbeli za čistočo Slovenije. 
Očistili smo okolico naše šole Dragomelj. 
Učenci četrtega razreda smo čistili ob ogra-
ji igrišča. Nismo našli skoraj nič smeti, zato 
pa smo imeli veliko dela s trnjem, ki se je 
ovijalo okoli ograje naše šole. Uporabljali 
smo vrtne škarje, grablje in rokavice. Na-
redili smo veliko kupov, ki smo jih odpeljali 
na prikolico. Naša učiteljica nas je zelo po-
hvalila. Povedala je, da če bo ostalo tako 
čisto, nam naslednje leto ne bo treba imeti 
čistilne akcije. Zelo sem ponosna na delo, 
ki smo ga opravili. Tudi učiteljica je bila 
zelo ponosna.
Nikki Bilač 4. a

ČISTILNA AKCIJA
 V petek, 23. marca, smo se učenci 9. A 
razreda skupaj z razredničarko udeležili 
vseslovenske akcije »Očistimo Slovenijo«. V 
bližnji okolici šole smo čistili 2 šolski uri. 
Našli smo veliko odpadkov, ki so bili neod-
govorno odvrženi v naravo. Med odpadki, 
ki smo jih našli, so bili najpogosteje pla-
stenke, pločevinke, cigaretni ogorki, papir, 
koščki stekla, plastične vrečke, embalaže 
pripravljene hrane… Pri čiščenju smo bili 
vsi sproščeni ter dobre volje. Po končani 
akciji smo se počutili zelo dobro, saj smo 
pripomogli k čistejši okolici in posledično 
čistejšemu planetu Zemlji. Čeprav upamo, 
da takšne akcije v prihodnje zaradi boljše 

osveščenosti ljudi in bolj spoštljivega ter 
odgovornega ravnanja do narave ne bodo 
več potrebne, se jih vseeno nameravamo 
udeleževati še naprej.

V petek, 23. 3. 2012, smo na šoli organi-
zirali čistilno akcijo v okviru projekta Oči-
stimo svet v enem dnevu. Njen namen je 
bil, da očistimo okolico šole. Vsak razred 
je očistil določen del zemlje. Naš razred 7. 
B, je bil zadolžen za ograjo okoli šole. Pred 
čistilno akcijo je bila zaraščena s plevelom, 
trnjem in je zelo kazila šolo. Tako smo se z 
vrtnimi škarjami, krampi in grabljami lotili 
dela. Delali smo dve uri. V skupini nas je 
bilo dvanajst. Da bi lažje delali, je vsak do-
bil vodo Hipp. Po opravljenem delu, je ogra-
ja zasijala v soncu in vedeli smo, da naše 
delo ni bilo zaman. Menim, da je čistilna 
akcija veliko ljudem spremenila pogled na 
svet in bodo zdaj skrbeli za naravo, ločevali 
odpadke in poskrbeli za boljši jutri.

V petek 23. 3. 2012, smo 7. B razred odšli 
očistit šolsko okolico v projektu Očistimo 
svet. 5. in 6. šolsko uro smo z vsemi 12. 
učenci odšli okoli šole in tam s škarjami, z 
lopato, krampom in vrtnimi škarjami pose-
kali veje in izkopali korenine. Rezultat mi je 
bil všeč, ni več bodečih vej, ostalih neprije-
tnih rastlin in izgleda kot novo. Meniva, da 
bi mogli večkrat ponoviti tako akcijo in da 
bi se čim več Slovencev in vseh ljudi priza-
devalo za lepši svet.
Aljaž Banko & Jan Kladnik

OČISTIMO SLOVENIJO
V petek, 23. marca 2012, smo se učenci OŠ 
Dragomelj odpravili pospravljati smeti oko-
li šole. Zbrali smo se ob 8:00. Dobili smo 
pijačo, vreče za smeti in rokavice ter po-
birali smeti ob glavni cesti proti Podgorici. 
Nabrali smo veliko različnih smeti, ki smo 
jih ločili (čista plastika posebej). Na koncu 
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smo pospravljali še okoli blokov v Drago-
mlju. Delo smo končali v dveh urah, nato 
pa nadaljevali z rednim poukom. 
Aljaž, 8. a

Dne, 23. marca 2012, smo okoli šole po-
birali smeti. Začeli smo pri šoli, kjer smo 
dobili rokavice in vreče. Razdelili smo se v 
dve skupini. Iz šole smo se odpravili proti 
Podgorici ob glavni cesti. V isto smer smo 
pobirali, dokler nismo prišli do prometnega 
znaka Ljubljana. Nato smo prečkali cesto 
in počistili še travnik in gozdiček na drugi 
strani. Smeti smo pobrali tudi v okolici blo-
kov v Dragomlju. Z Robinom sva nabrala 
celo vrečo smeti. V šolo smo prišli ravno na 
rekreativni odmor. 
Sime, 8. a

V petek, 23. marca, smo očistili okoliš naše 
šole. Najprej smo šli ob cesti in počistili 
tam. Potem pa smo počistili še bližnji goz-
diček. Ob cesti smo opazili veliko ogorkov. 
V gozdu nismo pričakovali veliko smeti, 
ampak smo našli veliko vrečk in papirčk-
ov. Nekateri so že razpadali. Našli smo tudi 
nekaj kosti. V šolo smo se vrnili s polnimi 
vrečami smeti in ponosni smo bili, koliko 
narave smo očistili. Tudi ostali ljudje bi 
morali pomagati pri takšnih čistilnih akci-
jah in ne odlagati smeti v naravo, ampak 
na primerna odlagališča. 
Dekleta iz 8. a 

V petek, 23. marca 2012, smo pobirali 
smeti v okolici šole. Najprej smo pobirali 
smeti ob cesti, kjer smo jih pobrali največ, 
nato smo odšli v gozd in tam pobrali nekaj 
smeti. Ob 9.30 smo se vrnili v šolo in imeli 
še dve uri pouka. 
Luka, 8. a
V petek, 23. marca 2012, smo v OŠ Dra-
gomelj imeli čistilno akcijo. V šolo smo pri-
šli ob 8.00. Razdelili smo se v več skupin. 
Vsak je dobil rokavice in vsaka skupina 2 

vreči, eno rumeno za odpadke in čiste pla-
stike, eno črno pa za ostale odpadke. Bil 
sem v skupini, ki je čistila ob glavni cesti. 
Našli smo veliko ostankov cigaret in pla-
stenk. 
Peter, 8. a

V petek, 23. marca 2012, smo se učenci OŠ 
Dragomelj pridružili čistilni akciji Očistimo 
Slovenijo. Pobirali smo smeti v okolici šole. 
Ob pločniku je bilo veliko cigaretnih ogor-
kov. Našli smo tudi veliko plastike. Akcijo 
smo imeli dve uri, nato pa smo nadaljevali 
s poukom. Vreče, ki smo jih napolnili, smo 
zložili pred vrtec, da so jih smetarji odpe-
ljali. 
Robin, 8. a

OČISTIMO SLOVENIJO
V petek, 23. 3. 2012, smo učenci OŠ Dra-
gomelj imeli čistilno akcijo v okviru projek-
ta Očistimo Slovenijo.  Čistili smo okolico 
šole.
Učenci 7. a smo se zbrali ob 8. uri pri dežur-
nem učencu. Razdelili smo si vrtne škarje, 
rokavice in vodo. Zadolženi smo bili za či-
ščenje gozdička za šolo. Z vrtnimi škarjami 
smo obrezovali jagodičevje, z grabljami pa 
pograbili listje in veje. Ob tem smo se zaba-
vali in družili.
Razmišljali smo tudi, kako čistočo po ak-
ciji ohraniti. Ta dan nam bo vsem ostal v 
spominu.
Karin Uršič

ČISTILNA AKCIJA
v petek, 23. 3.2012, za učence OŠ Dra-
gomelj ni bil navaden dan. Ob 8h smo se 
zbrali na obrobju gozdička, kjer smo imeli 
»prehodno akcijo Očistimo Slovenijo«. 
Čistili smo grmičevje, ki se je razraslo ob 
robu tekaške šolske steze. Ko smo grmičev-
je postrigli, smo ga znosili na velik kup, ki 
ga je eden od okoliških kmetov odpeljal.
Ko smo končali, smo si privoščili malico in 
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nadaljevali s poukom. Zadovoljni smo, da 
smo prispevali svoj delež k vseslovenski či-
stilni akciji.
Marjeta Kavka

OČISTIMO SLOVENIJO
V petek, 23. 3. 2012, smo v šoli imeli zelo 
zabavno in okolju prijazno akcijo. Očistili 
smo okolico naše šole. Sodelovala je cela 
šola. Mi smo čistili prvo in drugo uro. Ni 
bilo tako veliko smeti, vendar jih je bilo še 
vseeno nekaj. Trnje in plevel smo tudi po-
pulili. Všeč mi je bilo, ker smo dobili tudi 
majhne plastenke vode. Ta čistilna akcija 
je zelo prijazna okolju. Ko smo delo opra-
vili, smo bili pošteno izmučeni. Odšli smo 
na malico. 
Sara Štupica, 4. b

Ko smo prišli v šolo, nas je čakala čistil-
na akcija. Dobili smo rokavice in orodje ter 
šli čistit. Počistili smo šolsko ograjo. Cela 
je bila poraščena s trnjem, vse smo morali 
postriči. Bilo je kar naporno, pa še škarje 
smo si morali izmenjevati, ker jih ni imel 
vsak. Ko smo naredili dovolj velik kup, smo 
ga naložili na samokolnico in odpeljali na 
traktor. Kmalu zatem smo imeli premor. 
Vsak je dobil eno steklenico Hipp za popiti. 
Potem smo še eno uro čistili, dokler nismo 
postrigli vsega trnja. Pobrali smo tudi smeti 
in jih vrgli v črno vrečko. Ko smo čistili dve 
uri, smo zaključili in šli na malico. Lepo je 
bilo gledati naše delo.
Urban Drčić Jandl
 
MLADI ČISTILCI 
V petek, 23. 3. 2012, in v soboto, 24. 3. 
2012, smo čistili Slovenijo. V petek smo jo 
čistili s šolo. Akcije sem se udeležil s svojim 
petim razredom tudi sam. Prevladovali so 
mešani odpadki. Našli smo dva zelo nevar-
na odpadka: avtomobilsko gumo in neupo-
rabljen naboj. Z odpadki smo napolnili kar 
pet vreč. Ta akcija mi je bila od vseh čistil-

nih akcij najbolj všeč.
Nejc Povše, 5. A

ČISTILNA AKCIJA
V petek, 23. 3. 2012, smo imeli v šoli či-
stilno akcijo. Prve tri šolske ure smo imeli 
pouk, četrto in peto uro pa smo šli pobirat 
smeti. Hodili smo ob cesti do mostička čez 
Pšato. Ob poti so fantje petega a in b razre-
da iz zemlje izkopali avtomobilsko gumo. 
Zelo so bili ponosni nase, zato so se tudi 
važili. Imeli smo dve različni vreči – črno 
in rumeno. Rumena je bila namenjena či-
sti plastiki, črna pa umazani in preostalim 
odpadkom. Čiste plastike smo našli zelo 
malo, kot smo tudi predvidevali, zato smo 
vzeli samo eno rumeno vrečo. Odpadkov, ki 
spadajo v črno vrečo, smo res nabrali več. 
Proti mostičku smo hodili po desni strani, 
nazaj pa po drugi strani. Tako je bilo po-
brano povsod. Nabrali smo kar veliko sme-
ti – tri črne vreče ter polovico rumene. V 
tej akciji so sodelovale tri učiteljice in 37 
učencev petega razreda. Ena izmed njih 
sem bila tudi jaz.
Maša Tešar, 5. A

ČISTILNA AKCIJA
V petek, 23. 3. 2012, smo imeli vsi vrtci 
in šole čistilno akcijo. Mi smo se odpravili 
proti bližnjemu mostu. Na poti smo pobrali 
ogromno odpadkov. Nekje na sredini naše 
poti so fantje našli avtomobilsko gumo, ki 
pa so jo dobili ven iz zemlje šele na poti na-
zaj. Našli pa smo še veliko drugih odpad-
kov npr. cigarete, papirčke od bombonov, 
polivinil, nogavice, cokle, otroške plenice, 
naboj za pištolo, razbito steklo, plastične 
vrečke, plastenke in še veliko drugega. Ti 
dve šolski uri sta bili velika dogodivščina za 
5. razred in naravo.
Neža Vode, 5. A

ČISTILNA AKCIJA                                       
V petek, 23. 3. 2012, smo imeli čistilno 
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akcijo. Učenci 4. razreda smo čistili okoli 
igrišča. Uporabljali smo vrtne škarje, gra-
blje rokavice in rogovilce. Pulili smo, rezali, 
vlekli, trgali in grabili. Najprej smo pobirali 
smeti, potem pa smo rezali suho travo in 
trnje. Smeti je bilo zelo, zelo malo. Večino 
časa smo se ubadali z rezanjem suhe tra-
ve. Blaž, Rok, Jaka in Jan so s samokolni-
co odpeljali kupe trave in trnja na traktor. 
Dobili smo vodo Hipp. Ko smo nehali rezati 
travo, smo tam, kjer je bila trava, še pobrali 
smeti. Učiteljica nas je na koncu pohvalila. 
Bili smo zelo ponosni.
Tija, Ana, Max, Nikki in Žan; 4. A

ČISTILNA AKCIJA OČISTIMO SLOVENIJO 
»RULES«
Tudi vrtci in osnovnošolci smo imeli čistil-
no akcijo OČISTIMO SLOVENIJO. Potekala 
je v petek, 23. 3. 2012, četrto in peto šol-
sko uro. Na začetku četrte šolske ure smo 
se učenci 5. a in b razreda OŠ Dragomelj 
zbrali na hodniku šolskega pritličja. Vsak 
je dobil po eno plastično rokavico, odsevnik 
ter stekleničko vode.
Akcija je potekala ob cesti od šole in po po-
bočju reke Pšate do križišča pri Pšati. Po-
brali smo zelo veliko smeti.
Nekateri močni fantje so se zadržali pri od-
padku, ki je zelo pritegnil našo pozornost 
– avtomobilski gumi. Tam so se eno uro 
mučili, da so jo spravili na plano. Zato si 
nedvomno zaslužijo vse pohvale za vztraj-
nost. Drugi smo hodili naprej, pobirali sme-
ti in se pogovarjali. Veliko smeti smo našli 
na polju, ob cesti in reki. Res žalostno, da 
ljudje kar tako naokoli puščajo smeti.
Ob koncu čistilne akcije smo odšli proti 
šoli. S polnimi vrečami in gumo smo prišli 
v šolo. S smetmi smo napolnili pet vreč in 
pol, med njimi so prevladovali ogorki, plo-
čevinke, papir in embalaža. Hoteli smo se 
slikati, a se je izkazalo, da nimamo fotoa-
parata, zato nam bo ta čistilna akcija osta-
la le v lepem spominu. Zelo smo ponosni, 

saj je okolica zdaj čista.
Julija Elena Podboršek, 5 a

V skupini smo bile: Teja, Zoja, Anja, Lejla, 
Tanja, Ula , Benjamin, Anže, Nejc in jaz. 
Največ je bilo cigaret in časopisov. Šli smo 
v petek. Šli smo tja, kjer je avtobusna po-
staja. Na rokah smo imeli rokavice. V sku-
pini nas je bilo 10. Ko smo pobrali smeti, je 
bilo zelo zabavno. Zelo rada imam urejeno 
okolico. Slovenija je lepša, če ni smeti.
Brina Zajc, 2. b

Poiskali smo veliko stvari. To so: papirčki, 
polži, plastenke, pločevinke in steklenice. 
Šli smo lahko v grmovje, imeli smo se lepo. 
Največ smo našli čikov. Imeli smo eno ro-
kavico. V skupini smo bili: Jaz, Žan, Adam, 
Luka, Ana, Miha, Din, Lovro in tako na-
prej. Videli smo tudi dva pasja drekca. Po-
tem smo šli noter. Pili smo bejbi vodo.
Nanna Hlad Hafner, 2. b

Naš voditelj je bil učitelj Primož. Pobirali 
smo smeti. V moji skupini so bili: Lovro, 
Adam, Tisa, Din, Daša, Nanna, Miha, jaz in 
učitelj Primož. Vsak je imel svojo rokavico. 
Največ je bilo cigaret. Veja od grmovja me 
je udarila v oko. Po očiščevanju smo dobili 
vodo. Bilo je zabavno.
Žan Grčar, 2. b

Jaz sem bila z učiteljico Tanjo in še z drugi-
mi. Največ smo našli cigaret. Bili smo tudi 
na avtobusni postaji. Tam je bilo veliko pa-
pirja. Vsega smo pobrali. Čistili smo z ro-
kavicami. Našli smo zelo veliko smeti. Zelo 
je bilo zabavno.
Teja Kišek, 2. b

V šoli smo pobirali smeti. Najprej smo si 
dali rokavice. Jaz in drugi smo bili z učite-
ljem Primožem. Pobirali smo smeti okoli hi-
šice in na travniku do ekološkega otoka. Mi 
smo pobirali cigarete, plastenko, vrečke in 
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alkoholne steklenice. Ati me je prišel malo 
prej iskat, ker sem imel zobozdravnika. S 
čiščenjem sem nadaljeval v soboto. Bilo je 
zelo lepo.
Luka Banko, 2. b

Imeli smo čistilno akcijo. Čistilna akcijo 
smo imeli zunaj. Jaz sem našel karton. Bilo 
je zabavno. Našli smo veliko stvari. Učitelj 
je bil malo hud. Imeli smo se lepo. V sku-
pini sem bil z Dašo, Žanom, Lovrom, Ada-
mom, Mihom, Ano in Tiso.
Din Čolić, 2. b

Bila je očiščevalna akcija. Največ je bilo ci-
garet. Bili smo z učiteljico Tanjo na hribu. 
Našli smo tudi papirčke. In veliko žvečilnih 
gumijev. Bilo je zelo lepo.
Lejla Beganović. 2. b

Pobrali smo veliko smeti Jaz sem bil z uči-
teljico Tanjo. Hodili smo po hribu Srečali 
smo gospoda Marjana. Največ smo nabrali 
cigaret. Gabi nam je dala rokavice, da se 
ne bi umazali. Marjan nas je slikal. Nejc je 
prijel pivske flaške. Na koncu smo slekli ro-
kavice. Ljudje, ki odlagajo smeti v naravo, 
so grdi, nekulturni in brezbrižni do narave.
Benjamin Horvat, 2. b

Vodila nas je učiteljica Tanja. Bilo je težko. 
Čistili smo okoli šole. Šli smo na hrib. Zače-
li smo ob desetih. Našli smo ogromno ciga-
ret. Dobili smo rokavice. Učiteljica je dobila 
vrečko. Dobili smo stekleničko, v kateri je 
bila voda. Vesela sem, da smo očistili oko-
lico šole.
Zoja Zajc, 2. b

Na čistilni akciji je bilo lepo. Pobirali smo 
smeti. Šli smo v svoje skupine. Jaz sem 
našel veliko cigaretov. Vsak je imel rokavi-
co. V naši skupini smo bili: jaz, Teja, Ula, 
Benjamin, Zoja in Nejc. Ko smo šli čistit k 
avtobusni postaji smo našli veliko časopi-

sov. Na koncu smo se srečali z učiteljem in 
ostalimi.
Anže Dermastja, 2. b
 
Z učiteljem smo očistili okolico šole. Tam 
je bilo veliko smeti. V skupini smo bile 4 
punce in 5 fantov. Nejc je našel steklo in ga 
razbil. Učitelj je bil hud. Bilo je lepo. Zunaj 
smo bili eno uro. Nabrali smo veliko smeti.
Daša Krajnc, 2. b

Najprej smo dobili rokavice. Dobila sem 
učitelja Primoža. Očistili smo okolico šole. 
Bilo je zelo lepo. Nejc je razbil steklo. Začeli 
smo ob desetih. Ko smo prišli, smo dobili 
bejbi vodo. Največ smo našli cigaret. Čistil-
na akcija je potekala eno uro.
Ana Pokovec, 2. b

Vodila nas je učiteljica Tanja. Hodili smo 
okoli šole. Šli smo na hrib. Slikal nas je 
Marjan. Našli smo ogromno cigaret. Čisti-
li smo ob desetih. Bilo nam je zelo lepo. V 
naši skupini sta bila dva fanta.
Ula Šalja, 2. b

Čistili smo okoli šole. Zunaj smo čistili eno 
uro. V naši skupini nas je bilo deset. Največ 
je bilo cigaret. Našli smo tudi kakce. Čisti-
li smo tudi okoli avtobusne postaje. Našli 
smo veliko smeti. Učiteljica nam je dovolila, 
da lahko gremo na hrib pogledat, če je kaj 
smeti.
Anja Kodrič, 2. b

Čistilne akcije sem se udeležila v šoli. Sode-
loval je cel razred. Čistili smo okolico šole. 
Nabrali smo veliko smeti. Na roki smo imeli 
rokavico. Smeti smo zbirali v vrečke. Poma-
gali so mi: Din, Miha, Ana in ostali sošolci. 
Vesela sem, da sem sodelovala v čistilni ak-
ciji.
Tisa Klara Cerkvenik, 2. b
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Tudi letos je naša Krajevna Skupnost or-
ganizirala čistilno akcijo, katera je bila dne 
24. 3. 2012 – v sklopu vseslovenske akcije.
V naši vasi Pšata se je čistilne akcije ude-
ležilo 35 oseb.
Zbirno mesto smo imeli pri gasilskem domu 
na Pšati. Vsak udeleženec ki je prišel, je 
dobil zaščitne rokavice, ustrezne vrečke za 
smeti ter območje čiščenja.
Območja čiščenja so bila določena in sicer :
Jože Rihtar in Andrej Jug sta čistila ob-
močje od Zajčeve domačije do Rojca. Ob 
čiščenju in kasnejšemu ogledu terena je 
bilo ugotovljeno, da je to območje potreb-
no še bolj temeljito – očistiti z večjo ekipo. 
Franc Prepeluh in Tone Pirnat sta očistila 
levi breg potoka ob Pšati, in sicer od Ber-

gantovega mlina do domačije Zajc. Janez 
Pirnat s svojima hčerama in g. Estera so 
očistili desni breg ob potoku Pšata, in sicer 
od Bergantovega mlina do avtoceste.
Ob cesti od gasilskega doma do zasavske 
ceste je očistila teren ga. Žunič Irena s svo-
jim sinom. Zvone Bolta, Matjaž Jemc in 
Janez Slapar, so očistili grmičevje, katero 
je bilo prekomerno zaraščeno na cesto in 
sicer ob cesti od »graščinskega znamenja« 
do zasavske ceste.
Zemljišče ob cesti Pšata - Podgorica do 
nadvoza ter ob desni strani avtoceste do 
potoka Pšata, je očistila družina Hovnik. 
Izredno moram pohvaliti družino Hovnik, 
saj so se čistilne akcije udeležili verjetno 
vsi člani: Peter, Nik, Neja, Bojan in Anka 

Uporabljena je vsa bila mehanizacija, da je lahko akcija dobro potekala

Čistilna akcija – vas Pšata
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Od najmanjšega do največjega, vsi smo čistili in tudi od daleč nas lahko opazijo

(starša sta celo prišla iz Ljubljane). Blaž Ro-
žman in Gregor Babič sta očistila zemljišča 
ob cesti, katera vodi od hiše Hafnerjevih do 
zasavske ceste ter ob cesti nogometnega 
igrišča (reaktor) proti Pšati.
Seveda smo tudi letos čistili in urejali: bar-
vali igrala, postrigli živo mejo, igrišče ipd... 
Igrišče so urejali: Marko Bolta, Aleš Krivec, 
Marko Kralj, Peter Mihelič, Matjaž Coren, 
Irena Žunič ter še nekateri mlajši člani.
Vse nabrane smeti sta s traktorjem in de-
lovnim strojem pripeljala na zbirno mesto 
g. Metod Sonc in Janez Mivšek. Ob nakla-
danju smeti pa sta jim priskočila na pomoč 
tudi Janez Slapar in Matjaž Jemc.
Seveda pa nismo pozabili tudi na zasluženo 
malico. Odlični golaž je skuhal Janko Go-

stinčar, za razdelitev in postrežbo so sode-
lovali: Sabina Krušič, Špela Krušič, Mojca 
Rihtar in Roman Marolt. Naš predsednik 
KS Jože Rožman ter predsednik PGD Luka 
Mivšek sta budno spremljala brezhibno ak-
cijo ter poskrbela da udeleženci niso bili 
žejni.
V upanju, da bo naslednje leto vsaj taka 
udeležba oziroma še boljša vas lepo pozdra-
vljam.

Drago Hafner
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Postrigli smo živo mejo in uredili otroško igrišče, večja pomoč bi bila dobrodošla

Pri vsaki akciji je potreben tudi pogum
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Prazna vreča ne stoji pokonci in na koncu seveda osvežitev

Tudi priprava miz (in še marsikaj) za malico in osvežitev je potrebna, in 
to z dobro voljo
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Zaradi praktičnosti in svoje geografske lege 
vasi Bišče in Mala Loka smo bili v tej akciji 
njihovi krajani dodeljeni bližnjemu sedežu 
krajevne skupnosti Dragomelj - Pšata, na-
mesto krajevni skupnosti Ihan. Naloge smo 
prejeli od predsednika KS Dragomelj - Pša-
ta, ki nam je posredoval tudi potrebno koli-
čino rokavic in vreč za odlaganje odpadkov. 
Po prijetnem pogovoru pri piceriji Slovenc, 
krofu in jutranji kavi, sva se Janez Kokalj 
iz Male Loke in Marko Frece iz Bišč s pri-
pomočki odpravila na svoja zbirna mesta, 
kjer smo jih razdelili skupinam in nekaj po 
deveti uri pričeli z delom.
Skupina za čiščenje področja Male Loke, ki 
je segalo poleg vasi še severno do Štude, 
polje ob cesti v Študo in področje med poto-
kom Mlinščico in reko Kamniško Bistrico, 
je štela šestnajst odraslih in enajst  otrok. 
Zbrali so se pred samostanom v Mali Loki, 
nakar so pod vodstvom Janeza Kokalja na-
brali za približno tri kubične metre večjih 
in manjših smeti, ki so jih v vrečah odlo-
žili na svojem odlagališču. Med odpadki so 
prevladovale polivinilaste in druge vrečke, 
steklenice in pločevinke, tudi nekaj avto-
mobilskih gum se je nabralo. 
Udeleženci za čiščenje področja Bišč so se 
zbrali na parkirišču tovornjakov gospoda 
Starina, ki je prostor velikodušno ponudil 
že v prejšnjih letih. Nato smo podobno kot 
lani organizirali tri skupine, vsako za svoje 
področje.
Področje severno od vasi  Bišče do Male 
Loke, levo in desno od ceste vse do Kamni-
ške Bistrice je čistila skupina pod vodstvom 
Simona Starina. Štela je osem udeležencev. 
Nabrali so več kot osem polnih vreč odpad-
kov. Asortiment odpadkov je bil podoben 

kot v Mali Loki, precej je bilo tudi plastenk.
Južno od vasi in ceste skozi Bišče do mo-
sta, ki takrat še ni bil zgrajen, ob bregu Ka-
mniške Bistrice, ceste proti mlinu Feliks, 
do južnega obronka prvega gozdička, je 
pod vodstvom Romana Kosa čistilo sedem 
članov. Poleg podobne sestave odpadkov 
je bilo tudi precej odsluženih predmetov iz 
stiropora, stirodura in podobnih nerabnih 
predmetov. Največ odpadnega materiala je 
bilo ob bregu reke, kjer so prevladovale ste-
klenice, plastenke in podobno. 
Največje področje, ki se je nadaljevalo južno 
od meje s prejšnjo skupino, daleč proti jugu 
in zahodno do Pšate, je pripadalo skupini, 
ki jo je vodil Dejan Lunar. Skupina je štela 
dvanajst članov, ki so nabrali odpadkov za 
približno pol traktorske prikolice.  
Vse nabrane odpadke je prostovoljno s svo-
jim traktorjem na skupno zbirališče pred 
gasilskim domom transportiral Edo Anžič, 
za kar zasluži posebno pohvalo.
Vse skupine iz Bišč so ugotovile, da je od-
padkov neprimerno manj kot ob podobni 
akciji lani, ko smo z nabranimi odpadki na-
polnili kar dve traktorski prikolici. Morda to 
pomeni, da se ekološka zavest prebivalcev 
dviga in bodo podobne akcije v prihodnjih 
letih nepotrebne.
Po končani akciji smo se vsi udeleženci 
zbrali pred gasilskim domom Pšata, kjer 
smo bili pogoščeni z odličnim bogračem, ki 
so ga pripravili pri Slovencu.
Ugotavljamo, da je bila udeležba sicer manj-
ša kot lani, vendar vseeno dokaj visoka.

Marko Frece

Akcija očistimo Slovenijo 2012
Bišče in Mala Loka
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Tudi naša mehanizacija je za potrebe čistilne akcije delovala »na polno«

Nato pa osvežitev
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Nekateri smo vzeli celo dopust, da smo lahko sodelovali na akciji

Čistilna akcija v Šentpavlu

»S seboj prinesite dobro voljo,« so nas na 
delo vabili plakati dragomeljskih osnovno-
šolcev.
In res, dobre volje ni manjkalo na sončno 
sobotno dopoldne, ko smo se v lepem števi-
lu zbrali pri naši cerkvi. 
Letos se je akcije udeležilo že šestnajst pre-
bivalcev Šentpavla vseh generacij. Opre-
mljeni z rokavicami in vrečami smo se od-
pravili vsak v svojo smer, nekateri proti 
Študi, drugi proti Dragomlju, preostali pa 
ob avtocesti.
Največ odpadkov je bilo prav ob cestah, tam 
smo našli predvsem odvržene pločevinke, 
plastenke in vrečke, ki jih neotesani ljudje 
preprosto odvržejo skozi okno avtomobila. 
Presenetilo bi vas, če bi videli, kaj vse se 
znajde v jarkih ob ograji…

Z veseljem smo opazili, da je bilo odpadkov 
manj kot lansko leto. Kljub temu se je za 
cesto nabralo kar lepo število rumenih in 
črnih vreč, ki so bile odpeljane na zbirali-
šče. Mi smo čistilno akcijo zaključili s pri-
jetnim klepetom ob golažu pred gasilskim 
domom na Pšati.

Lepo je vedeti, da smo naredili nekaj dobre-
ga, še lepše pa bi bilo, če take akcije sploh 
ne bi bile potrebne. Prevečkrat dokazuje-
mo, da kjer osel leži (ali se mimo pelje), tam 
dlako pusti. Si želimo preveč, če upamo, da 
bi bilo takih oslov čim manj? :)

Alenka Kavka
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Dober dan, krajan

Letošnje čistilne akcije se je udeležilo pre-
cej več vaščanov kot lani in sicer 16 odra-
slih ter 11 otrok. Najbrž je k boljši udeležbi 
prispevala povečana propaganda, saj je šlo 
zopet za vseslovensko akcijo.
Kot je že praksa, smo se razdelili v tri sku-
pine: ena je čistila področje ob cesti Mala 
Loka - Dragomelj, druga sotočje Bistrice in 
Mlinščice, tretja pa področje od Male Loke 
ob Mlinščici proti Študi. 
Največ smeti smo po tradiciji nabrali prav 
ob Mlinščici. Očitno je za nekatere odmeta-
vanje smeti v reko čisto sprejemljivo, saj jih 

Z dobro voljo v čistilno akcijo

Čistilna akcija, Mala Loka, 24.3.2012

ta odnese in se svinjarije tako ne vidi.
Vseh smeti skupaj je bilo za slabo traktor-
sko prikolico. Žal nismo opazili kakega iz-
boljšanja. 
Prav zanimivo bi bilo pravzaprav videti, kdo 
odvrže kup smeti enostavno kar za cesto in 
to pri današnji organizaciji odvoza. Ampak 
to je že razmišljanje ekološkega fanatika, ki 
mu bo informacijska pooblaščenka že dala 
vetra! 

Janez Kokalj
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Kar precej smo nabrali, kuža je odkril še tisto, kar mi ne vidimo

Ima koordinator kar srečo, da je na sliki


